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Naujienų agentūra

UAB "Sabelija" apyvarta augo penktadaliu
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinės rinkos lyderių, per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19
proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
Pasak UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus
paslaugų paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, įmonė, teikdama į šalies verslo rinką orientuotas darbų saugos paslaugas, prognozuoja nuoseklų augimą ir ateityje.
UAB "Sabelija", viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri
nuo pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos
organizavimu, ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.
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Balsas.lt 2008.10.10
Interneto svetainė

Konsultacijų įmonė išvengė krizės
Lietuvos konsultacinės rinkos dalyvė UAB "Sabelija" per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą.
Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai (3,85 mln. litų), apyvarta išaugo 19 proc., penktadienį pranešė įmonės atstovė spaudai.
Pasak UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus
paslaugų paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, įmonė, teikdama į šalies verslo rinką orientuotas darbų saugos paslaugas, prognozuoja nuoseklų augimą ir ateityje.
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Verslas.banga.lt 2008.10.10
Interneto svetainė

UAB "Sabelija" apyvarta augo penktadaliu
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinės rinkos lyderių, per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19
proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
Pasak UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus
paslaugų paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, įmonė, teikdama į šalies verslo rinką orientuotas darbų saugos paslaugas, prognozuoja nuoseklų augimą ir ateityje.
UAB "Sabelija", viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri
nuo pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos
organizavimu, ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.
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Vz.lt 2008.10.10
Interneto svetainė

"Sabelijos" apyvarta augo 19%
Konsultacijų bendrovė UAB "Sabelija" per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. Lt apyvartą arba 19% didesnę, nei tuo pačiu
laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. Lt.
Pasak Tado Šatkausko, "Sabelijos" vadovo, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus paslaugų
paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako p. Šatkauskas.
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Biznews.lt 2008.10.10
Interneto svetainė

UAB "Sabelija" apyvarta augo penktadaliu
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinės rinkos lyderių, per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19
proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
Pasak UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus
paslaugų paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, įmonė, teikdama į šalies verslo rinką orientuotas darbų saugos paslaugas, prognozuoja nuoseklų augimą ir ateityje.
UAB "Sabelija", viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri
nuo pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos
organizavimu, ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.
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Jtn.lt 2008.10.10
Interneto svetainė

,,Sabelijos" apyvarta išaugo 19 procentų
"Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinės rinkos lyderių, per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19 proc.
didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
Pasak "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus paslaugų
paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, įmonė, teikdama į šalies verslo rinką orientuotas darbų saugos paslaugas, prognozuoja nuoseklų augimą ir ateityje.
"Sabelija", viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri nuo pat
veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos
organizavimu, ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.
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Kaunodiena.lt 2008.10.10
Interneto svetainė

"Sabelijos" apyvarta augo penktadaliu
Bendrovė "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinės rinkos lyderių, per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą
arba 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
Pasak "Sabelijos" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus paslaugų
paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, įmonė, teikdama į šalies verslo rinką orientuotas darbų saugos paslaugas, prognozuoja nuoseklų augimą ir ateityje.
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Verslosavaite.lt 2008.10.10
Interneto svetainė

UAB "Sabelija" apyvarta augo penktadaliu
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinės rinkos lyderių, per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19
proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
Pasak UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus
paslaugų paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
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Vilniaus.diena.lt 2008.10.10
Interneto svetainė

"Sabelijos" apyvarta augo penktadaliu
Bendrovė "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinės rinkos lyderių, per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą
arba 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
Pasak "Sabelijos" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus paslaugų
paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, įmonė, teikdama į šalies verslo rinką orientuotas darbų saugos paslaugas, prognozuoja nuoseklų augimą ir ateityje.
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Visasverslas.lt 2008.10.10
Interneto svetainė

UAB "Sabelija" apyvarta augo penktadaliu
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinės rinkos lyderių, per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19
proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
Pasak UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus
paslaugų paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, įmonė, teikdama į šalies verslo rinką orientuotas darbų saugos paslaugas, prognozuoja nuoseklų augimą ir ateityje.
UAB "Sabelija", viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri
nuo pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos
organizavimu, ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai
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Klaipeda.diena.lt 2008.10.13
Interneto svetainė

"Sabelijos" apyvarta augo penktadaliu
Bendrovė "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinės rinkos lyderių, per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą
arba 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
Pasak "Sabelijos" vadovo Tado Šatkausko, tokį augimą lėmė kryptinga įmonės veikla teikiant į rinkos pokyčius orientuotus paslaugų
paketus bei padidėjęs konsultacinių paslaugų poreikis šalies verslo sektoriuje.
"Teikiamų paslaugų paketus formuojame atsižvelgdami į tai, kaip šalies verslo įmonės reaguoja į besikeičiančią ekonominę situaciją.
Pastaruoju metu įmonės siekia kaip įmanoma labiau optimizuoti verslo procesus, o tarp jų ir darbų saugos", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, įmonė, teikdama į šalies verslo rinką orientuotas darbų saugos paslaugas, prognozuoja nuoseklų augimą ir ateityje.

